
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

               
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULO DE SÓCIO PRÓPRIETÁRIO QUE 
ENTRE SI FIRMAM A ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE-
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE – ASEEL pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.527.317/0001-80 localizada no Setor de 
Clubes Esportivos Sul, Trecho 01, Conjunto 07, Lotes 1 /4, Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 
70.200.001, telefone (61) 3443-8387/3443-8918, representada neste ato pelo seu 
Presidente Carlúcio Alves Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº 263.842 SSP/DF 
e do CPF nº 145687131-53, pelo Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Sr. Paulo 
Luiz da Rocha Bomfim portador da Carteira de Identidade nº  2908681 SSP/BA e do CPF 
nº 37304810530 e pelo Vice-Presidente de Benefícios e Promoções Sr. Roberto de Araújo 
Lucena portador da Carteira de Identidade nº  1000683 SSP/DF e do CPF nº 
39874230134 e do outro lado---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- doravante 
denominado PROPONENTE COMPRADOR, resolvem firmar o presente CONTRATO DE 
VENDA DE TÍTULO DE SÓCIO PRÓPRIETÁRIO o qual se regerá pelas seguintes 
Cláusulas e condições. 

 
I - DO OBJETO 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato a alienação, pela ASEEL 
ao PROPONENTE COMPRADOR, de título de Sócio Proprietário nos termos do disposto 
nos Artigos 3º 8º e 10º do Estatuto da ASEEL, fazendo parte integralmente deste 
instrumento a Ficha de Inscrição do PROPONENTE (Anexo I). 
 
II - DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O PROPONENTE COMPRADOR, no ato da assinatura deste 
instrumento declara ter conhecimento do valor do Título ora adquirido, consoante da 
tabela de preços, de cujo teor lhe é dado conhecimento, no ato da assinatura deste 
contrato e de que o título em questão será saldado pelo PROPONENTE em___  
parcelas.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Ao título de SÓCIO PROPRIETÁRIO ora adquirido pelo 
PROPONENTE COMPRADOR é atribuído o valor de 
R$_____2.616,38______________________, o qual será parcelado em (         )  vezes, 
sendo a primeira parcela, no importe de R$________________que será paga na data de 
assinatura deste contrato, desconto em folha. 
                                                                                                                                                                                       
PARAGRÁFO PRIMEIRO - As demais parcelas, de valor idêntico à primeira, serão 
saldadas mensalmente pelo PROPONENTE, no dia______ de cada mês com boleto 
bancário ou dia _______ de cada mês desconto em folha da Eletronorte, Manaus 
Energia, Boa Vista Energia e Previnorte e caindo em feriado ou dia santificado, onde 
não houver expediente bancário no dia imediatamente subsequente vencido. 
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III - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE 
 
CLÁUSULA QUARTA - O PROPONENTE COMPRADOR, mediante a aquisição do título 
ora objeto deste contrato, terá direito de freqüentar e participar das atividades sociais 
realizadas na ASEEL, bem como lhe será assegurado transferir o título ora adquirido, 
desde que integralmente quitado, mediante o pagamento, pelo adquirente do mesmo, da 
taxa de transferência, estipulada e regulamentada pela ASEEL. 
 
CLÁUSULA QUINTA - O PROPONENTE COMPRADOR, pelo presente contrato, fica 
obrigado ao pagamento das parcelas referentes à amortização do título de SÓCIO 
PROPRIETÁRIO ora adquirido, nos prazos acordados pelo presente instrumento, nos 
termos do disposto do Artigo 4 do Regimento Interno, sendo sujeito, em caso de atraso, 
após ter sido devidamente notificado, às penalidades de que se trata o Capítulo VI desse 
mesmo Regimento. 
 
 CLÁUSULA SEXTA - O PROPONENTE COMPRADOR, pelo presente contrato, fica 
obrigado ao cumprimento das obrigações de SÓCIO PROPRIETÁRIO, consoante tratado 
Capítulo V do Regimento Interno da ASEEL, sujeitando-se as penalidades previstas nos 
Artigos 14 a 20 do mesmo Regimento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O PROPONENTE COMPRADOR, no ato da assinatura do 
presente contrato declara estar ciente dos dispositivos de que trata o Estatuto da ASEEL, 
com o qual concorda em todos os termos. 
 

IV - DAS OBRIGAÇÕES DA ASEEL 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - Constitui obrigações da ASEEL garantir ao PROPONENTE 
COMPRADOR os seus direitos adquiridos em função de sua condição de SÓCIO 
PROPRIETÁRIO, decorrentes da aquisição do Título objeto deste contrato, direitos esses 
assegurados pelo Estatuto da ASEEL. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O PROPONENTE COMPRADOR somente poderá concorrer aos 
cargos eletivos previstos no Artigo 48 do Estatuto, após a quitação de todas as parcelas 
da aquisição do Título de SÓCIO PROPRIETÁRIO. 
 

V - DO INADIPLEMENTO 
 
CLÁUSULA OITAVA - Caso o PROPONENTE deixe de cumprir com o pagamento das 
parcelas correspondentes à amortização do título de SÓCIO PROPRIETÁRIO, ora 
adquirido, além das penalidades de que trata a Cláusula sexta deste contrato, em caso de 
atraso por prazo superior a 30 (trinta) dias, será automaticamente rescindido o presente 
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contrato, com a perda da parte já paga a qual será considerada sinal e princípio de 
pagamento, nos termos disposto no Código Civil Brasileiro Art. 1097. 
 

 
 

VI - DO FORO 
 
 CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro de Brasília - Distrito Federal, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento das cláusulas regidas pelo presente contrato, 
independentemente de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por se encontrarem, as partes contratantes, assim, ajustadas, firmam o presente 
contrato em duas vias, de idêntico teor e forma, para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas adiante nomeadas e designadas. 

 
 

     Brasília (DF),           de ------------------de              .              
 
 
Pela ASEEL: 
 
 
 
___________________                                 ______________________ 
Carlúcio Alves Ferreira                                  Roberto de Araújo Lucena 
Presidente da ASEEL                                    Vice Presidente de Benefícios e Promoções  
 
 
___________________ 
Paulo Luiz da Rocha Bomfim  
Vice Presidente Administrativo e Financeiro 
 
 
_____________________________________________________ 
PROPONENTE/MATRÍCULA 
 
 
_____________________                                           _____________________ 
TESTEMUNHA                                                            TESTEMUNHA 
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